


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений підрозділ 
"Брянківський коледж 

Луганського національного 
університету імені Тараса 

Шевченка"

Додаток до наказу від «29»  липня 2021 року 
№ 15-НЧ

022 Дизайн/022.01 Графічний дизайн Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8548825 812446
Іванова Вікторія Олександрівна 52217927 AH 14.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

022 Дизайн 
(графічний та одягу)

531,000

2 8525872 812446
Петухова Ангеліна Ігорівна 52217869 AH 14.06.2021 

Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

022 Дизайн 
(графічний та одягу)

491,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений підрозділ 
"Брянківський коледж 

Луганського національного 
університету імені Тараса 

Шевченка"

Додаток до наказу від «29»  липня 2021 року 
№ 15-НЧ

022 Дизайн/022.05 Перукарське мистецтво 
та декоративна косметика Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 

(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8548297 809248

Кобець Юлія Володимирівна 13208952 AH 14.06.2000 
Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

022 Дизайн 
(перукарське 
мистецтво та 
декоративна 
косметика)

401,500

2 8689380 809248

Синиця Катерина Володимирівна 52209630 AH 11.06.2021 
Свідоцтво про здобуття 
базової середньої освіти

022 Дизайн 
(перукарське 
мистецтво та 
декоративна 
косметика)

378,000
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений підрозділ 
"Брянківський коледж 

Луганського національного 
університету імені Тараса 

Шевченка"

Додаток до наказу від «29»  липня 2021 року 
№ 15-НЧ

051 Економіка Державна Фаховий молодший бакалавр Денна кошти державного 
(регіонального) бюджету

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8689035 849701
Ганусенко Іван Вікторович 13205341 AH 11.06.2000 

Свідоцтво про базову 
загальну середню освіту

051 Економіка 405,000

2 8688229 849701

423-7556014 0081-0002-2021/0011 
09.07.2021 Довідка 
(тимчасова) про базову 
загальну середню освіту (ОЦ 
«Донбас-Україна»)

051 Економіка 470,000
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